GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR
DE APPLICATIE "P5XS"
AFSTELLING OP AFSTAND VAN DE GENERATOR VOOR ULTRASONE
TRILLINGEN NEWTRON® P5XS
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1

INLEIDING

U hebt zopas een generator voor ultrasone trillingen NEWTRON® P5XS met de Bluetooth-optie gekocht.
Deze Bluetooth-verbinding stelt u in staat, de parameters van uw generator NEWTRON® P5XS vanaf uw
smartphone of uw tablet af te stellen. Dit document geeft u de nodige aanwijzingen voor het gebruik
van deze applicatie "P5XS".
U wordt verzocht deze leidraad aandachtig te lezen voordat u de applicatie de eerste keer opstart en
gebruikt.
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WAARSCHUWINGEN
• Gebruikers van het toestel

De applicatie "P5XS" voor de afstelling op stand van de generator NEWTRON® P5XS mag uitsluitend
worden gebruikt door gediplomeerde, geschikte en geschoolde vaklui die in het kader van hun
beroepsactiviteit tanden verzorgen.
Doet zich iets abnormaals voor, neem contact op met de leverancier van uw toestel i.p.v. een beroep te
doen op een reparateur die uw toestel gevaarlijk zou kunnen maken voor u en voor uw patiënten.
Hebt u twijfels, neem contact op met een erkende dealer of met de klantendienst SATELEC®:
www.acteongroup.com
E-mail: satelec@acteongroup.com.

• Betrokken apparatuur
De generator voor ultrasone trillingen NEWTRON® P5XS kan vanaf een smartphone of een tablet op
afstand worden afgesteld met behulp van een Bluetooth-verbinding. Het is belangrijk om, vooraleer de
applicatie "P5XS" te gebruiken, alle mogelijke netwerkverbindingen (telefoon, wifi, e.d.m.) uit te
schakelen om storingen tijdens uw werk te vermijden. Behoud alleen de actieve Bluetooth-functie.
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BESCHRIJVING
• Fysische beschrijving

De applicatie "P5XS" voor de afstelling op afstand via een Bluetooth-verbinding, stuurt de volgende
elementen:
- het gebruiksvermogen, d.w.z. het afstellen van de parameters van de middelste knop voor het regelen
van het vermogen. De veranderingen van het vermogen ingesteld op afstand zijn op het apparaat te zien
aan de hand van de verandering van kleur op de voorkant.
- het spoel- en doorspoeldebiet, d.w.z. het instellen van de parameters van de debietknop aan de
voorkant van het reservoir. De veranderingen van het spoeldebiet zijn niet op het apparaat te zien. Wel
begint het lampje van de doorspoelknop te knipperen als het doorspoelen vanaf de smartphone of de
tablet wordt ingeschakeld, om aan te geven dat het apparaat doorgespoeld wordt.
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Het pedaal blijft wel het enige middel om de ultrasone trillingen op te wekken. Als de parameters
eenmaal zijn ingesteld vanaf de smartphone of tablet, duw het pedaal van uw generator NEWTRON®
P5XS in om met de behandeling te beginnen.

• Technische beschrijving
Stel met de applicatie "P5XS" de parameters in voor het afstellen van het vermogen en van het
spoeldebiet van de generator voor ultrasone trillingen NEWTRON® P5XS vanaf een smartphone of tablet
voorzien van een Bluetooth-verbinding. De applicatie bestaat in verschillende uitvoeringen, afhankelijk
van het merk van uw smartphone of tablet. Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.pure-newtron.com of kunt u contact opnemen met SATELEC®.
Via de applicatie "P5XS" krijgt u voor elk opzetstuk toegang tot reeds afgestelde parameters voor het
vermogen en voor het spoeldebiet, gebaseerd op de aanbevelingen van SATELEC®. Door in de database
met de beschikbare opzetstukken van de applicatie het gewenste opzetstuk te kiezen, kunt u gebruik
maken van automatische afstelwaarden voor een optimaal gebruik van het systeem.
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INSTALLATIE / INDIENSTSTELLING
• Bescherming van het scherm

Om een goede hygiëne te waarborgen en kruisbesmettingen te vermijden, kunt u het scherm van uw
smartphone of tablet met plasticfolie afschermen of uw smartphone of tablet in een sterilisatiezakje
plaatsen.

• Peering met de generator via Bluetooth
Schakel, om de smartphone of de tablet via Bluetooth met de generator voor ultrasone trillingen
NEWTRON® P5XS te peeren, de Bluetooth-functie op de smartphone of tablet in. Hebt u problemen met
het activeren van de Bluetooth-functie, raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de smartphone of
tablet.
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HET DOWNLOADEN VAN DE APPLICATIE "P5XS"

Ga naar de website www.pure-newtron.com om de applicatie "P5XS" op de smartphone of tablet te
downloaden. Op de website vindt u een lijst van alle versies van smartphones of tablets die geschikt zijn
voor de applicatie "P5XS" en die u op deze website kunt downloaden.
Open de applicatie "P5XS": er verschijnt een lijst van apparaten. Log in op het apparaat waarvan de
naam begint met "P5XS-gevolgd door 5 cijfers". De generator voor ultrasone trillingen NEWTRON® P5XS is
verbonden met de smartphone of tablet.
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OVERNAME VAN DE CONTROLE OVER DE GENERATOR DOOR DE APPLICATIE "P5XS"

Verwijder de vermogenknop van de generator voor ultrasone trillingen NEWTRON® P5XS zodat de
waarden die de applicatie "P5XS" op de smartphone of tablet heeft ingesteld aan het apparaat worden
doorgegeven.
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7

GEBRUIK

De verschillende schermen van de applicatie "P5XS" maken het mogelijk om toegang te krijgen tot de
vooraf ingestelde waarden die SATELEC® voor elk opzetstuk aanbeveelt - Preset-modus -, of om direct
uw eigen parameters in te stellen - Direct-modus.
Niet alleen om de goede werking van het hele systeem te verzekeren, maar ook om het risico op
breuk van de opzetstukken te beperken, beveelt SATELEC® het gebruik van de Preset-modus sterk
aan.
SCHERM 1 = Kies de Preset-modus om gebruik te maken van de door Satelec® aanbevolen, vooraf
ingestelde parameters, of kies de Direct-modus als u de parameters die van toepassing zijn op de
behandeling allemaal kent.

PRESET-modus

SCHERM 2 = Afhankelijk van de beoogde behandeling, kies de overeenkomstige gekleurde ring.
U kunt op ieder moment overschakelen op de Direct-modus door op de icoon links onderaan te klikken.
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SCHERM 3 = Hier ziet u de verschillende mogelijke behandelingen: prophylaxe, parodontitis,
endodontie, chirurgische endodontie, conserverende en herstellende odontologie. Afhankelijk van het
gekozen opzetstuk zijn bepaalde behandelingen mogelijk en andere niet. De mogelijke behandelingen
zijn actief: klik op de gewenste behandeling.
U kunt op ieder moment naar het voorgaande scherm terugkeren door op de pijl links onderaan te
klikken.
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SCHERM 4 = Afhankelijk van de gekozen behandeling verschijnt er een lijst van bepaalde opzetstukken.
Scrol door de lijst en klik op het gewenste opzetstuk.

SCHERM 5 = Als u op dit scherm terechtkomt, staan de cursor voor het vermogen en die voor het
spoelen op 0. Deze cursoren verplaatsen zich vervolgens vanzelf om de vooraf door Satelec® ingestelde
waarden te bereiken die met uw voorgaande keuzes overeenstemmen. Nu kunt u met de behandeling
beginnen. Het gekozen opzetstuk wordt ter herinnering op het scherm afgebeeld.
U kunt de parameters handmatig veranderen en een doorspoelbeurt uitvoeren.
Er verschijnt een waarschuwing (Let op!) op het scherm als u bij het handmatig wijzigen van
de parameters vanaf de smartphone of de tablet, buiten het kleurvlak terechtkomt dat het
toegestane vermogen voor het opzetstuk weergeeft.
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DIRECT-modus

SCHERM 2 = Wijzig de parameters voor het vermogen en het spoelen handmatig afhankelijk van de
beoogde behandeling en start de doorspoelbeurt vanaf de smartphone of de tablet.
U kunt op ieder moment overschakelen op de Preset-modus door op de icoon te klikken of door terug te
keren naar het voorgaande scherm door op de pijl links onderaan te klikken.
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UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT

Het op afstand afstellen van de generator voor ultrasone trillingen NEWTRON P5XS vanaf de applicatie
"P5XS" op de smartphone of tablet, wordt op twee manieren stopgezet:
- door de applicatie "P5XS" op de smartphone of de tablet af te sluiten;
- door de vermogenknop weer op de generator voor ultrasone trillingen NEWTRON P5XS te plaatsen.
De gebruiker kan op ieder moment de controle over de parameters van de generator NEWTRON® P5XS
opnieuw overnemen door de applicatie P5XS opnieuw op te starten en door de vermogenknop van de
NEWTRON® P5XS te verwijderen.

9

REGELGEVING

Raadpleeg de Algemene handleiding voor het hele assortiment generatoren voor ultrasone trillingen bij
tandverzorging SATELEC [J00015] om alle nodige, reglementaire informatie te vernemen over de
prestaties en kenmerken van het apparaat.

10 SYMBOLEN
Preset-modus
Direct-modus
Terug naar het voorgaande scherm
Prophylaxe
Parodontitis
Endodontie
Chirurgische endodontie
Conserverende en herstellende odontologie
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Color Coding System: 4 kleuren voor 4
vermogengebieden
Ultrasonore trillingen: afstelling van het
vermogen
Spoelen: afstelling van het debiet
Doorspoelen: doorspoelbeurt starten
Let op! Het door Satelec® aanbevolen
vermogengebied is overschreden
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